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Előfizetési feltételek:
Egy évre
. . . . 4 frt.
Félévre . . . . . 2 frt.
Negyedévre . . .
1 fit.
Egy szám ára
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
könyvkereskedésében van, hová rtz előfi
zetések küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda czimezendő.

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik: minden Szombaton.

Lapunk körén kívül esvén minden, a mi
politika, nem közölhetjük egész terjedelmé
ben azon tartalmas, szakszeri! beszédet, melyet
országgyűlési képviselőnk Rútli Károly ur
múlt hó 22-én a czukor-, kávé- és sör adója
vaslat tárgyában a képviselőházban tartott. Minda
mellett nem tagadhatjuk meg t. olvasóinktól a
nagy figyelmet keltett beszéd legalább azon ré
szének kivonatos közlését, mely a kérdést egész
uj oldalról világítja meg, és maradandó becsű
adatokkal tünteti fel a vám és fogyasztási terü
let közösségében rejlő óriási károsodásunkat. Rá
mutatva ezen sötét háttérre, pénzügyi mizériáink
azon pusztító kutforrására, nem fogunk segíteni
a bajon — úgymond a képviselő úr -— ha mint
egy bagatell-eljárást akarunk alkalmazni ott, hol
a legfontosabb problémák forognak szóban, vagy
ha a megszámlálhatlan milliókra rugó károso
dásokat pótolni akarjuk az által, hogy pénz
ügyőrt állítunk minden valamire való
szatócsbolt elé és passzust adunk
minden 5 kr. kávé mellé.
A „Magyarország" többek közt kiemeli :
„Ráth Károly a kérdés legfontosabb ol
dalairól felölelő beszédében, az adatok egész
sorozatával bebizonyította, hogy a magyar állam
fogyasztási adórendszere, úgy a mint az ma
Ausztriával teljes közösségben fennáll, csak úgy
lenne fenntartható, lm a fogyasztási adóvonalat

felállítjuk.

_____ T á, x c z a.Jankához!

Ha szeretnél engem kedves
Kis Jankám,
E világot te éretted
Od’adnám ;
Oda adnám érted minden
Kincsemet,
S vele együtt ráadásul
Szivemet!
Noszlopy Tivadar.

Fülemile bájdalára
Figyel most az ifjú nép,
S nem kérdik, hogy csattogása
Bús — vidám-e? Egyre szép!

Csak vérző szivem érti őt:
Keservvel telt kis szive,
Hogy f“’edie a hitszegőt,
Zeng; de - e sír bele.

Fájdalmadat átérezeiu
Kesergő kis madár,
Reménytelen az én szivem,
8 mégis jobb időkre vár.

Hirdetések

ÉS

Az uj fogyasztási adók.

Felejteni nem lehet.
Lombos fáknak árnyékában
Csattog a fülemile.
Örömtől zeng ily pompásan,
Vagy bánattal telt szive?

fí. szám.

négyzet centiineternyi tér szerint számít
tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden
négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg
külön 30 krajczár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.
Nyílt tér petitsoronként 10 krral
számittatik.

Mikor az eddigi czukorfogyasztási adónak I gyógyíthatná is teljesen, legalább enyhítést volna
magában véve 5 millió 400,000 forintot kellene képes előidézni. Ezerszer el volt mondva, és mégis
hoznia a magyar kincstárnak a magyar állami mindig újból rá kell utalni, hogy a baj fészke a
közös fogyasztási adórendszerben és közös adóterü
fogyasztás után, és hoz összesen 600 ezer fo
letben rejlik, és ha a ház a kormányt felhívta,
rintot: akkor oly adóemelést indítványozni s oly hogy gondoljon a fogyasztási adók jövedelmezőbbé
adókezelést behozni, mely az osztrák czukorgyá- tételére, esetleg az adózási rendszer módosításának
raknak és kereskedőknek versenyére nálunk ju utján is, bizonyára nem várt oly javaslatokat, me
talmat tilz ki. a légvétkesebb könnyelműség. Az lyek a rendszernek épségben tartásával jelentékte
len üscalis eredmény fejében a kereskedelmi forga
Ausztriával kötött gazdasági egyezmény hátrá lom eddigi hálózatán erőszakos gátakat emelnek és
nyait még súlyosabbá tenné e javaslat. R á t h ismét uj csatornákon vezetik ki a magyar fogyasz
Károly behatólag elemezte a javaslat azon ve tók zsebéből az osztrák kereskedők zsebébe azt a
szélyes következményeit, melyek a magyar ke pénzt, mely a czukor és sörfogyasztási adó czimén
reskedelmet s városainkat •— s ezekkel együtt az osztrák kincstárba még nem folyt.
Annak idején megkísértettük számokban is ki
az egész országot fognák sújtani.
fejezni ez utóbbi károsodást, s mindannyiszor a kor
Érdekesen illusztrálta, hogy a kormány ál mányszékekből a mi adataink megbizhatlanoknak és
tal keresztül hajtott uj adók s a finánc,z-vámok túlzottaknak mondattuk. íme most a pénzügymivajmi kevéssé feleltek meg azon várakozásnak, 1 niszter ur maga szolgál ebbeli adatokkal, s azoknak
miket a Tiszakabinet azokhoz kötött. E csaló akkor, midőn egy fontos uj adónem behozatalának
hasisául szolgálnak, teljes hitelt vagyunk kénytele
dás az uj fogyasztási adóknál még sokkal na nek adni. Ha a t. pénzügyminiszter ur a ezukorgyobb lenne. Ráth Károly kárhoztatja, hogy a fogyasztást Magyarországon 470,000 mázsára teszi,
kormány hívei nem átallanak egy kis osztály ' ennek termelési, tehát tulajdouképeni fogyasztási
hasznot rögtözni a kereskedők és földbirtokosok [adójának 11 frt 55 árjával 5.428.000 frtot kellene
közt; holott mind a két osztályra nézve egy ’ a magyar kincstár javára jövedelmezni; a ezukorI adó pedig az 1881. évre, a restitutio levonásával
aránt terheket ró a javaslat s mind a kettőnek I 635,000 Írttal vau nettó előirányozva, tehát a káegyaránt érdekében áll. hogy a törvényhozás [ rosodás csak a cznkoradónál most már kézzel fogI hatólag kerekszámban 4 millió 800.000 frttal
visszautasítsa azt."
A beszédből közöljük a következő nem po van hivatalosan feltüntetve. A mi pénzügyi helyzeI tünkben roppant összeg az, már magában véve két
litikai részt:
annyi, mint amit a legjobb esetben is a czukor-,
A mi fogyasztási adóink csekély jövedelmező kávé- és sörfogyasztás javasolt megadóztatása ered
ségét illeti, tökéletesen helyes a diaguosis, de már ményezhet.
Itt rejlik a tarthatatlan helyzetnek egy kulcsa,
bocsánatot kérek, a reczipe még jóval súlyosbítani
fogja a betegséget, a helyett, hogy ha már ki nem melyet azonban a javaslat nemcsak hogy számba
Lesz még tavasz, csak reméljünk !
Lomb, virág újra fakad !
Viszonozva nincs szerelmünk ?
Felejtünk s szivünk: szabad.

Kedvest s szerelmet feledek,
Viszonzá a kis madár,
Véltem én is; do híí szívnek
Szerelmében nincs határ!
Nem sikerült, hogy feledjek.
Zöld reménynyel szivemet
Gyógyítom; mert igaz szívnek
Felejteni nem lehet.
Követi. V.

Párisi képek.
1. A TÉBOLY ÉJJELÉBEN.
A múlt év utolsó havában hozták hírül a pá
risi lapok, hogy Coedés, a zeneköltő az őrültség
nek esett áldozatul. A száualomraméltó jeles s ro
konszenves művész kitűnő zenész volt, kinek elmé
jét az üldöztetés s dicsvágy mániája burkold örök
sötétségbe.
Coedés egyike volt a párisi művészi körök
legismeretesebb s legkedveltebb alakjainak. Alig van
zajosabb élet, mint a minő az övé volt. Hu
szonöt éves koráig folyton küzdött, hogy Párisban
elismerésre vergődjék, végre megunva azt, hogy a
színigazgatók előszobáiban töltötte el ifjúságát, egy
j operatársulat vezetését vállalta el, mely Amerikában
kisérlé meg szerencséjét. Néhány évvel későbben újra

megjelent Párisban s újra folytató a harezot. Egye
lőre csak súgói állomást nyerhetett egy oporasziuházba’a, de csakhamar odahagyta helyét azon eltökéléssel, hogy vagy győzni fog vagy meghalni. Két
ízben mosolygott neki a szerencse. „Béllé bourbonnaise-je“ a Folies-dramatiques, és „Gironette-je“ a
Fantaisie — párisienmes színházban előadatott. Mind
két operette nagy tetszést aratott, de Cocdés az
igazgatókkal kötött eszélytelen szerződései következ
tében nem nagy hasznot húzott azokból. És ekkor
megtörött bátorsága s erélye. Hogy megélhessen,
kis pénzben adá ki tehetségét, vaudcville-ket s revue-ket irt, melyekkel egyik napról a másikra ten
gette életét.
Senki sem gondolt azon fokozódó kétségbee
sésre, melre Coedés-t elfogd, midőn társait egyen
ként emelkedni látta, mialatt ő egy helyen veszte
gelni volt kénytelen, Utolsó müve volt a „les parfums de Pária
*
zenéje, mely a Nouveauntés— szín
házban általános tetszést aratott. Ezen zene legin
kább indulók rondeaua-k s táuczokból áll, azon bá
jos csekélységekből, melyekben ő különösen kitűnő
volt. A legjobb kedvvel fejezte be müvét és senki
sem gyanítható, hogy kevéssel utána az őrület éj
jelébe boruland fényes elméje.
Már az utolsó szombaton igen izgatott álla
potban jelent meg a Mour cautes színházban. Ő, ki
maga volt a szerénység, sértéssel illetett mindenkit,
büszkeséggel nyilatkozott müvéről, megjelölte azon
helyeket, melyeknek ismétlését a közönség kívánni
fogja, sőt erővel ő akarta a próbát vezetni, mihez
joga nem volt. „Coedés jól reggelizett
*
mondák a

ós lett az eredmény a zárszámadások
nem vesz, hanem még fokoz egy másik államtól számban 1.500,000 frt. Tehát teljes egy millió frt- 2.569,815
frt, tehát alig egy negyed része, v/!"!1
való példátlan pénzügyi és gazdasági függőséget az tal kevesebb, mint a mennyi annak idején az o(
dőli
a t. pénzügyminiszter ur igon helyesen M
százalék
vámfelemelés
folytán
2.500,000
Irt
többlet

zal, hogy részben kiterjeszti a függőséget még a
legaprólékosabb üzleti napiforgalomra is. Talán még ként előirányozva lett, az aranyértéknek számításon gyarországra nézve a restitutiók után javunkra y '
szafolyó összeget is vánijövedelemként szerepelte’
monstruosusabbá tegyük azon mérleget, melyet kívül hagyásával,
És mi ebből a nagyon világos tanulság? Az, és okként, a mint már ismételve emlitém, az 1K7ii h
egyéb áruforgalmi statisztikai összeállítások hiányá
tényleges eredmény 4.004,783 frtot tesz, szem. '
hogy
a
kávévámnak
8
frttal
való
felemelése
több
ban a postastatisztika felmutat, mely szerint pél
az 1868- 77-iki tiz évi átlaggal, mely 3.915 nS
dául 1879-ben postautánvételekkel Ausztria javára mint 15%-a lesükként ette a f o g y a s z t á s t, és
hogy
elért r
pénzügyi
is 40%-al a szá- forintot tesz, a vámok után a kiegyezés pén.n' ■
kifizettetett 5.688,000 frt, és Magyarország részére ..v
6J az v>w
vU«...e?. .eredmény
......
mit méltoztatik gondolni mennyi? — 299,000 frt. mitások mögött maradt. Már pedig a vám nincs eredménye nem több, mint 700.000frt, bármen''
És vájjon van-e k’látás arra, hogy az uj adó-1 semmiféle vexatióval összekötve, és én nagyon lo- nyíre megharagudjék is ezért reám ismét t. Hes»'
nemek, szemben a számtalan irányban elmaradhat- gok örvendeni, ha t. előadó ur ily kézzel lógható düs előadó ur. Es hogyha ismét a t. pénztlgyminis''
lan káros kihatással, csak némileg számba vehető előzménynyel szemben is fenntarthatónak lógja mon- tér ur mnltkori adatai nyomán a vám, restítniii
pénzügvi eredmény fognak szembe állíthatni ? ügy dani a czukor, kávé és sör fogyasztási adó jovedel- sör-, czukor-, szeszadó 1879-iki tényleges iövea.i
a t. kormány, mint a pénzügyi bizottság a várható mének 2.800,000 frtos kalkulusát. En részemről az mét, együttvéve 14,200,000 forintot,' azembeálliijnl'
eredmény kiszámításának alapjául az eddig Magyar- előadott közvotlcn tapasztalati tényék alapján nem az 1868—69-ikig terjedő tiz év ugyanezen ezim.
1,..,, .való
..IX 1O
1 -.A (Ilin frt jövedelmi X4I„„Z...
I az égés"
j ken
12.150,000
átlagával,
országon fogyasztott czukor, kávé és sör egész mennyi-, merném azt l'/2 millió Írtért bérbe venni,
pénzügyi vívmány 2 millió forintra nJ
n
s^gét veszi alapul az utolsó métermázsáig és hectoiiDe vau aztán még egy érdekes, bár szinte kiegyezési
/■nn *.........
: .1.1. r.,l.'41 \ A .... _a.:s ..z • r
!
(Ellenmondások
jobb
felől.)
A
restitutió
növekedés
térig, s igy jön ki azután 2.880,000 forint. .Ha- i nem épen örvendeztető oldala a most közünkbe
I
és
a
ezukoradó
újabb
contingentálása
folytán
és
a
ezukoradó
újabb
coníingontálása
folytán
emel
szonvehetőnek" mondja a pénzügyi bizottság jelentése adott hivatalos adatoknak. Ha 100,000 niétermáe számítást, már pedig nem merem feltételezni, hogy 1 zsa colonialis kávé fogyasztatik Magyarországban, kedik ezen összeg az 1880. és 1881. évre, azt beis^
utolsó zárszámadási
itt javasolt kezelési'
kezelési rendszer mellett a t. pénzpénz-jj 2.400,000 írtnak aranyban, vagy közel 3 millió foto- merem, de az utoiso
az itt~iavasolt
zarszamaaasr eredményekhez
eredményekbe,
ügyi bizottság komolyan venné e kalkulusát, és nem rintnak papírban kellene csupán a kávéimport vám- képest a 2 mill. írtra nézve nem concendálok Hegedűs
jövedelmeként a magyar kincstárba folyni, pedig 11.
t. képviselő urnák még
íél millió pilist
noudolt volna arra, hogy csak az általány ozás, a jövedelmeként
meg silány fél
plnsf sem,
seffi
- ! éppen a pénzügyminiszter ur múltkori kiszámításékiszámitásá-j:
csempészet és a magán import bizonyos ellenőrizlEpén
’.pen nem térnék el ugyan a tárgytól, de na.
.
!• i
i ’i
i.i-m l.i .. /....... X ..a .. .1X.. .-.V
! .r« aii ío fXiritannm Vnlloitn liou'/iíUam Irr».n4-X.. 1
iietlen része, mondjuk jó negyed részszel le nem ból tudjuk azt, hogy az 1879-ki zárszámadások sze- gy011 is tágítanom kellene beszedem keretén, lia nag,
szállítaná ez eredményt. Már pedig más baj is van | riut összes vámjövedelmünk 806,000 irtot a restitu- scrupiilositással ósszeá litott adatokkal bteouyitaui
s erre nézve oly eclatans praeeedens áll előttünk, liogv ; tióvni együtt 4.600,000 frtot tett ki. S itt vagyunk megkísérteném, hogy nálunk a szellemi munka, azip„
az erre vonatkozó teljesen megbízható adatok talán 11. ház annál a példátlan anomáliánál, mely még és kereskedelem nincs kevésbbé terhelve, mint a bírkülönösen megérdemlik a t. ház kegyes figyelmét, j inkább mint a fogyasztási adók körül most már tok sót hogy ama megterheltetés még fejszém arányban
jóval nagyobb, mint Ausztriában, a hol az összes
Értem a kávévám 16 forintról 24 frtra tör- pontos számokban is kifejezhető károsodásunk, megmeg-j is jóval
tént felemelésének kihatását a fogyasztásra. Ez ngy ! számlálhatlau milliókkal stllyesz.fi le Magyarország kereseti és jövedelmi adó 1880-ra 29 millióval volt
| előirányozva, holott nálunk az azonos kategóriába
látszik, teljesen kikerülte a t. pénzügyminiszter ur államháztartásának mérlegét’.
Nekünk minden egyes valamire való szatócsbolt eső különböző czimfi kereseti adók a 30 milliót
figyelmét. Az általános vámtarifára vonatkozó elő
elé
egy
pénzügyőrt
kell
állítanunk,
minden
öt
kilo
{meghaladják, úgy hogy a nálunk különböző czimeterjesztésében a kormány 2.538,009 frtra tette csu
pán a kávénál várható jövedelmi többletet. Lássuk kávé mellé passust kell adnunk, papíron levő 2—3 ken szereplő kereseti és jövedelmi adókból 2 frt,
mennyit tesz ki a tényleg elért jövedelmi többlet. millióért oly adórendszert kell kitalálnunk, a milyen- Ausztriában pedig csak 1 frt 45 kr. esik egy fejre’
Ellenben a föld-és házadó nem terhesebb náKezemben van a pénzügyminisztérium által készített rol Smith Adómtól Sehaeflléig senki még csak nem
kimutatása a nyers kávé behozatalának. 1874 óta, e is álmodott, — holott már a politikai nagykorúság lünk, mint az industriális Ausztriában; ott a Grundszerint az osztrák-magyar vámterületre és Dalmati- és a parlamentáris tapintat hiányával vádolható ná-1 steuer és Gebüudesteuer 61 millió forint, melyből
ába a kávéimport kitett 1874-ben 303,143, 1875- lünk az, a ki arra utal, hogy egy 15 millió lakos- mintegy 3 frt esik egy fejre; nálunk a jöv. pótadó
ben 319,131, 1876-ban 329,309, 1877-ben 340,820, sál bíró állam, melynek ötödfél millió forintot tesz! hozzászáraitásával (a földtehermentesitési pótlék nél1878-ban 401,424, és 1879-ben 202,382 m. mázsát. ki összes vámjövedelme — mindig ide értve a rés-| kül) mintegy 39 millió forint, vagyis esik egy fejre
Az 1878. és 1879. évekre vonatkozó számok azért titutiót, — az ilyen állam nem soká engedheti meg, 2 frt 60 kr. Az igaz, eltflnőleg csekély nálunk a
nem irányadók, mert a kilátásban volt tetemes vám magának az önálló államiság atributumainak és egyik- fogyasztási adók jövedelme, együttvéve 15.716,000
•-1' *•bruttó
—**
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1881-re
..........nálunk előirá
felemelés 1878-ban a rendes szükségletnél jóval na másik legelsőrendü alkotmányos intézményeknek luxa- frttal vannak —azok
gyobb importot idézett elő, a mely természetes ki sát. Uraim, 4 és fél millió vámjövedelem ott, hol nyozva, ellenben Ausztriában 76.753,000 frttal. Dú
hatással volt az 1879. év rendkívül csekély kávébe az ipari fejlődés minden erőlködés daczára csak a mi idézi elő e kiáltó aránytalanságot? A bús és
hozatalára. Így azután az 1879. év jau. 1-én élet házi konyhakertészet silány dimensióira van kárhoz bor, a czukor, a szesz és sörfogyasztás itt csak úgy
belépett uj vámtarifa hatására nézve az 1879. évi tatva; ötödfél millió vámjövedelem akkor, midőn van megadóztatva mint ott, a baj egészen máshol
import semmiféle támpontot nem nyújt, de igen is — hogy ne szóljak Anglia 193 millió forint, Fran- fekszik. Nem ismétlem az eléggé constatált károso
nyújt már az 1880-ik évi kávébehozatal. Erre nézve cziaország 125 millió, Oroszország 140 millió forint dásunkat a czukor és söradónál ellenben összehason
bírjuk a november végéig terjedő kimutatásokat, mely múlt évi előirányzat szerinti vámjövedelméről, — a lításul idézek némely commentárra nem szoruló ada
szerint a 11 hónap alatt 283,148 m. mázsa kávé kis Dániának 7 és fél. Svédországnak 14 millió, tot a két állam legfontosabb mezőgazdasági ipar
hozatott be az osztrák-magyar vámterületre, ha eh Spanyolországnak 40 millió forint vámjövedelme volt ágaira nézve — hisz ki beszélhetne itt szövő-fonó
hez hozzáadjuk a deczemberre eső 25,000 métermá az 1880. évi előirányzat szerint, sőt még Szerbiában gyárakról és azon százféle gyáriparágról, melynek
zsa havi átlagot, eléggé pontosan tehető 308,000 is 55 krajczár vámjövedelem esik egy fejre, holott, védelmét túl a Lajtán mi fizetjük meg közvetlenül
métermázsára az 1880-iki nyerskávé behozatal. A nálunk csak 30 kr., és ha abban a fejarányban jö- úgy, mint közvetve, Nézzük tehát, honnőt merít
vámkimutatások, evidenssé teszik, hogy egészen az védelmeznének a vámok, mint az említett kisebb ál- Ausztria évi 5 n illió frt. közvetett adót.
Magyarországban volt 1860-ban 3966 müszeril
uj vámtarifa életbeléptetéséig évről-évre 3—4—5 lantokban, akkora 4 és fél millió helyett kellene lenni
százalékkal, vagyis átlag 10,000 métermázsára emel Magyarország vámjövedelmének: Szerbiához viszo- szeszgyár, 1868-ban 2604, ma van 778 mükökedett az évi import, úgy hogy az 1877-ben 341,000 nyítva 8 és fél millió, Spanyolországhoz viszonyítva' désben. Asztriában volt 1868-ban 2274, ma van
mázsát kitett kávé behozatal 1880-ban az előző tiz 36 millió,
..................................
Svéd- Norvégországhoz
'
viszonyítva
’
"
45 1869 mii szerit szeszgyár. A gazdák jobban tudják
év aránya szerint okvetlenül legkevesebb 370,000 millió, Dániához viszonyítva 75 millió forintnak.
mint én. mit jelentenek e számok a mezőgazdasági
méter mázsára emelkedett volna, ez utón a vámjö
Emlékezzünk vissza, mily hatalmas pénzügyi érdekek szempontjából. És ha messze nem vezetne,
vedelem a régi 16 frtos tétel mellett pedig kitett eredmények voltak kilátásba helyezve a pénzügyi a kezemben levő hivatalos összeállításokból kimu
volna 5.900,000 frtot, vagyis az 1880-ik évre a vámok és a vámok aranyértéke után, és mit látunk ? tathatnám, hogy a 1O—2O százalék adókedvezmény
24 frtos vámtétel mellett 308,000 m. mázsa után be Mindjárt az 1879. évre előirányoztatott az összes nek az igéit és várt befolyása a mezőgazdasági
••
__ .................................
folyt 7.400,000 írthoz képest a többlet kerek monarchia tiszta vámjövedelme 11.841,000 fiiban,! szeszgyártás ' emelésére
egyáltalában
nem ..«U
volt, oKÍ
sót
színészek, kik egyébiránt nevettek izgatottságán. Azon rögeszméhez’ miszerint mesés gazdagságra|' tőm vau?
*
.... Megelőző napon egy fegyvergyá
Különben kedélyállapotával senki sem volt tisztá teend szert, még egy másik is járult, az t. i. hogy rosnál 25,000 darab revolvert és egy bazárban
ban, mert Coedés igen büszke volt és még a leg üldöztetik. Vasárnap estve megtölté revolverét, hogy I 12,000 úti böröndöt rendelt meg.
nagyobb szükség idején is csak kényszerrel bírhat a kincseire áhítozó gonosztevők ellen védelmezhesse I
A nagyra törekvés mániája ölte meg Deltaf
ták rá barátai, hogy tőlük egy kis kölcsönt elfogad magát. Nem lehetett tovább is késni; nagyobb sze- , P á 11 is, a kitűnő szellemű és tehetségű férfiút,
jon. Most azonban hol egyiknél hol a másiknál jelent rencsétlenség elkerülése végett tébolydába kellett ki nem egy csinos könyvet adott ki. De a közönség
meg, ettől 15 aranyat, amattól 2000 frankot kért, elszállítani a szerencsétlent. Ez csak úgy volt lehet nek nem akartak tetszeni müvei. Aztán elveszté va
előadva, hogy Bltevue-je“ óriási összegeket fog séges, hogy felszólították, jönne el „Revue-jének
gyonát sajátságos körülmények között, melyeket
*
neki jövedelmezni.
„Pigeons de la bourse
*
czimü munkájában beszélt
próbájára ....
Az elmebábor azonban csak napokkal ezután
Páris sikamlós talajú és ezen nem könnyű a el. Elméje mindinkább elborult, szive elkeseredett.
tört ki rajta. Több barátaival együtt Wolff Alber- hir és pénz érti harcz. Sok ezeren küzdenek éveken Kerülte a társas életet, családja nem lévén, ma
ther, „Les parfums de Paris költőjéhez ebédre volt át, hogy fölvergődjenek, de hájnak sikerül ez? Mily gányba zárkózva élt. Nem irt többé regényeket, ha
hivatalos. Midőn belépett, ezek voltak szavai: „Ad sokan maradnak vissza, hányán tengeriek a nyomo nem történelmi tanulmányokra adta magát. Első ez
jon 2000 francnyi előleget, revue-mmal óriási ösz- rúságban, hánynak jut ki még szomorúbb sors osz irányú munkája Machiavelli-ről nem aratott sikert.
szeget fogok nyerni; hat hó múlva a „Théatré ly- tályrészül !
Most megkísérlő Theodorich történetét írni meg.
rique-nek igazgatója vagyok. A Folies-szinház ismét i
A fentebbi esethez hasonlók nem ritkák Páris Senki sem válalkozott a könyv kiadására. Deltuf fel
*
szinrehozza
„Bella bourbonnaise-met. Végre felde-l
művészi s irói köreiben, azon körökben, melyeknek kereső egyik barátját s igy szólt hozzá:
— Nincsen meg neked Theodorich egyik pél
rül nekem is!“ Ezzel felkapott egy az asztalon fekvő fénye oly vakító a szemre nézve, hogy ez nem látja
képes katalógust s felkiáltott: „Ah, ön ismét uj meg azon sötét árnyakat, melyeket a hajótörést dánya? Mindenütt keresek egyet, de a kiadás elfo
könyvet irt? Ajánlja nekem I Ön nem akarja ezt szenvedett törekvés és az elzuzott lét vetnek a hir gyott már. A császárné rendelt meg egy példányt,
tenni? Nos tehát, magam is megtehetem
*
— és magaslatához vezető pályára.
ő igen érdeklődik iránta. Mit tegyek most?
Ez volt a kezdet. Néhány nap múlva ezt irá
tollat fogva, ezt irá a katalógus czimlapj ár a: „Wolff
Kedvelt alak volt még kevés évvel azelőtt a
Albert ezen uj müvét kedves barátjának, Coedés-nek párisi irói világban Domery Ágost, a „Nord
*
Second Albericnek:
ajánlja/
„Kedves barátom! Senkim sincs kívüled. Pén
és később az „ Independanco belge
*
levelezője. Csi
Nem lehetett többé kétség benne. A szegény nos kis lakosztállyal birt a Rue Lalitte-n, mely zem fogytán van; nem akarok éhen halni. Isten ve
Coedés megőrült. Lehet képzelni, minő kínzó be ben különféle művészi tárgyakat nagy mennyiségben led! Véget vetek életemnek.
*
Second lélekszakadva rohant hozzá, de nem ta
nyomással volt e szomorú felfedezés a jelenlevő gyűjtött össze. De koronként nagy szükség is volt
társaságra. Egyik benső barátja hazavezett őt.
lálta
otthon.
Csak
napokkal későbben találkozott ve e
e házban. Végre lefoglalták hitelezői a csinos bú
Egy ideig még azon reménynyel biztatták ma torokat s dobra került minden. Néhány nap múlva, a boulevard-on.
Mihez fogjak? szólt Deltuf. Csak 20,000
gukat barátjai, hogy csak egyes, elmúló rohammal baráti körökben élvezett társas ebéd alatt hirtelen
van dolguk, mely az elmének túlságos megerőlteté felkiáltott: „Kedves barátaim tudjátok-e, hogy 12 francom van ...
Hát ismertél te valaha oly írót, ki óngjU
sének következménye. De a baj rohamosan haludt. millió vagyonom és naponként 12 más-más szere-

•nkább 1877-hez képest még inkább csökkent a 34
!, illetőleg 45 hectoliter űrmértékű főzőedényekkel
inlí/ozó szeszfőzdék száma. Sörfőzde volt nálunk
1868-ban működésben 354. 1879-ben ellenben /7.(A
Ausztriában 1868-ban 2518, 1879-ben 2158 volt
n-zeniben, és mig nálunk 19,000 forinton felül adót
„ónk 9 szeszfőzde fizet, addig Ausztriban ezeknek
száma 378-ra rúg.
Czukorgyá rai nk közül 1872-ben még 26
volt működésben, jelenleg 16, szemben Ausztria
2()0-at meghaladó czukor gyárával, mely évenként
96 millió métermázsa répát dolgozik fel és 55 ezer
aninkást foglalkoztat. — Ezen háttér reánk nézve
bizonyára még szomorúbbá teszi az óriási arányta
lanságot a fogyasztási adójövödelmek tekintetében,
de egyszersmind szerintem a legerősebb kritikáját
képezi azon törvényjavaslatnak, mely, lehetne mon
dani, bagatell eljárás alkalmazását ajánlja ott, hol a
legfontosabb problémák várnak megoldásra.
Ráth Károly a bal és szélsző baloldalon
nagy tetszéssel fogadott beszédje végén kije
lenti. hogy szavazatával nem járulhat egy oly
uj adóteherhez, melynek kétes pénzügyi ered
ményei nincsenek arányban az üzleti forgalom
ra njabb bilincseket verő, és a magánháztar
tás legszerényebb éléskamráiba is behatoló zak
latásokkal.

Még egyszer iskoláinkról?)
A „P. L.“ utóbbi számában t. Ujváry Ferencz
kath. segédlelkész és hitközségi jegyző ur reflektálva
a ,M. V.k-ben megjelent igénytelen megjegyzése
dre, melyeket a főorvosi jelentés kapcsában egyes
iskolákra tettem, hosszabb czikkben fejtegeti eme
kétség kívül fontos kérdést. Nem tűztem ki magam
nak czélul, hogy e hosszú czikkben mondottakat bí
rálat alá vegyem, már csak azért sem, mert nekem
erős meggyőződésem, hogy ily ügyekben a sajtót
csak a kezdeményezés joga illeti meg, mivel többet
ugv se tud tenni. Én a czikknek csak egyik pontjá
ra vonatkozólag akarok egyet-mást elmondani, mi
vel Lj’váry ur jónak találta erre nézve czáfolólag
fellépni. Értem a helybeli irgalmas testvérek isko
láját, melyről azt mondtam, s mondom most is,
hogy nem csak hogy nem felel meg a törvény és a
padagogia
igényeinek, de sót káros hatású a
népoktatásügyére. A hol egy gyenge nőre 140—150
gyermeket bíznak, s ezek a gyermekek ülőhelyet se
találnak a tanteremben, ott bizony viszás állapot van.
ott a pedagógia elveinek szemmel tartásáról, a ta
nítás sikeréről, a tanczél eléréséről szó sem lehet.
Az oly körülmények között a tanítónő kénytelen
egyesekkel vagy legjobb esetben annyival bajlódni a
hánynyal éppen lehet. Hát a többivel mi történik ?
Az, hogy — mint már említettem is — 12—13 éves
korukban is még a II. osztályban ülnek, noha nem
az ő hibájuk volt, hogy az abc tanulásnál oly sokan
voltak, hogy reá soha sem került a sor. E hibákért
én nem a testvéreket tettem felelőssé, mert én is
tudom, hogy ők mitsera változtathatnak a dolgon ;
de megjegyeztem, hogy ha már valaki a tanítás kö
telességét magára vállalja, úgy teljesítse azt törvény
és a kor igényei szerint. Az ide vonatkozó törvény
34-ik §-a értelmében pedig „egy tanító 80 növén
yiknél többet rendesen néni taníthat.u E szerint az
♦) Térhiány miatt múlt számunkból kiszorult.

kossá akart volna lenni azon okból, mert csak 20,000
francja volt? No, ez szép vérfürdő lenne, — a leg
több ivó halva született gyermek volna!
Elmúlt három hó. Second újabb levelet kap:
„Jöjj, minden pillanat drága ! Óriási üzlet vár
rám. Milliókra van kilátás mindkettőnk számára!
*

irgalmus testvérek I. és 11. osztálya írem felel meg
a
'gúnyeinek, minek folytán a polgári község
az. 18/b-ik éri szept. 2-án kelt min. utasítás értői
mében a fölös számú növendékek kellő elhelyezéséről
gondoskodnia kellene, mert ezen utasítás 8-ik ö-a

Vidéki levelezés
Jánosházán, 1881. .Tan. 31.

(A jánosházi „Berzsenyi kör” báljáról.)
JMlhlmn: 4-szer. rlmn ™,„„
Elmerengve egyedül ülök szobámban, merőn
lunrglmi a tnrvémj kM'knwk megfdM fMuuti bámulva szivarom hamvadó tüzet, de gondolatom
^knla, de annak növendékein felül vannak méq a másutt — a múlt emlékei között tévedsz.
községben (habár ugyanazon felekezethez tartozó) olu\
Igen, lelkem a múlt és jelen között mereng,
tanköteles gyermekek, kiket a:: Ub-tö felekezeti iskola,' és mintha mindig még álmadoznám, tündéri képek
akár helyszűke, akár a tanítók elégtelensége miatt,\ vonulnak el szemeim előtt. A zene most is fülem
törvény szerint befogadni nem tud s a kik e miatt ben cseng és a szédítő keringek trillái összefolynak
oktatásban nem részesülhetnek/ így hát a polgári édes ellankadástól mámoros agyamban a tüzes csár
község - azaz a város — a főorvosi jelentés folytán dás szikráival. Újra hallom az epedő sóhajokat a
ngy cselekszik vala törvény szerint, lia az irgalmas lázasan verő szivek hangos dobogását, érzem azoknak a
nővérek iskolájának fontartóját a szükségelt párhu picziny bársonykezeknek villanyos érintését, látoma tünzamos osztályok szervezésére felszólítja, — s ha déries alakokat, kik a Januárhó 30-án rövidnek lát
ezen osztályok nem állíttatnának, községi iskolát ala szó éjen át oly igézőén röpködtek a tánezterem fé
pít. Mert az nem áll s egyszersmind igen sajátszerű nyes csarnokában, és újra felélénkülnek emlékeze
felfogásról tanúskodik, a mit Ujváry úr mond, hogy temben a gyönyörű arezok, az égő fekete és ábrán
t. i. a ki nem akarja leányát a zárdába járatni, küldje dos kék szemek — mint ragyogó álomképek a kö
oda, a hová neki tetszik, hisz, úgymond, van elég zelmúlt valóból.
más iskola. Ugyan hát hol van a kath. hitközségnek
Esti 9 óra lehetett, midőn a tánezteremben fel
elemi leányiskolája? Nincs; s bár e miatt számos harsant a zene és a fény, a bájos ragyogás, az édes
panaszt hallani, nem is szándékszik állítani, mert mosoly csakhamar feledtetek mindent, a kábító il
hisz ott van a zárdaiskola. Tehát hová küldje a kath. lat, az édes álmodozásba ringató zene hangjai, a
szülő az ő leánygyermekét, ha a zárdába nem? Vala szívélyes bókok, az epedő pillantások, forró kézszomely más keresztyén felekezeti vagy pláne zsidó is ritások, mámorossá tették a párokat, kik a vidámság
kolába? Nem tudom, hogy Ujváry úr mit mondana mosolygó derültségével aprózták a csárdást, lejtet
híveinek ezen eljárásáról. Hiszen ott van pl. a polgári ték a négyest, forogtak a keringőben, míg fel nem
iskola, a hol minden felekezetnek megadják a ma jött a hajnali csillag és búcsút kellett mondani a
gáét talán különb módon, mint akár magában a fe földi paradicsomnak. Az ábrándos leánykák, bájos fi
lekezeti iskolában, s mégis mit kell tapasztalnunk? atal menyecskék még egy sóvár pillantást vetettek
Hogy a kath. növendékek az összes létszám ötödik a tánezterem ajtajára, a „garde de dómok” még
részét sem teszik ki, mert hát vannak emberek, a egyet ásítottak, azután előállottak a fogatok, tova
kik a közös iskolában a felekezetiességet veszélyez repültek az angyalok, s következett az álom — az
tetve látják. Meglehet igazuk van, de az aztán más édes álom.
kérdés, hogy a merev felekezetiessóg szerinti elkülö
Oh látni kellett mint vigad, mint repked a
nítés haszonnal jár-e az emberiségre, a társada gondtalan ifjúság a jókedv rózsaszín felhőiben, látni
lomra ? —
kellett volna mint legelteti a mama örömtől su
A polgári község azt mondhatja ugyan erre, gárzó szemét legnagyobb kincsén, mint igazít hajéhogy a város szegény s nem képes községi iskolát'i kén egyet kettőt, látni kellett volna őket mily lánbogy
állítani. Erre azt mondjuk, hogy a törvény mindenről I goló buzgalommal áldoztak Terpsychorenek, hogy
gondoskodott; mert a hol a község nem képes a sasa felfoghassátok, miért nem űzhetjük az édes képe
ját erejéből iskolát állítani, ott az állam lép közbe ket el.
Elmerengtem a sok szépségben, el voltom bűs állít állami iskolát: azt azonban nem engedheti'
meg, hogy zárda- vagy nem tudom miféle más is j völve, mert igen szépek s bájolók voltak ők mind
—
de
ha ezt kérdeznék tőlem, ki volt mégis a
kolákban az ingyenesség czime alatt oly állapotok
is lehessenek, melyek a törvény egyenes ignorálásá- legszebb, azt mondanám, hogy oly szép, oly igéző,
oly
hajoló
volt „Ő“ egyszerű de teljes Ízléses „ró
ról tanúskodnak.
Azért hát végezetül ismétlem, hogy én attól, zsaszín” öltözetében, mint mosolygó tavasz, mint az
amit mondottam, egy hajszálnyira sem állok el, va aranykalászon rengő gyöngyharmat, mint egy tuL
lamint gondom lesz arra is, hogy a főorvosi jelen világi tündér, ki csak azért jött a földre, hogy
tésnek, mely a szükséges reformok eszközlése czél- megtanítsa a férfi szivet igazán érezni.
Sokat, nagyon sokat mondhatnék még a Jajából készült el, meg legyen a kellő eredménye is.
Ujváry úr pedig meg lehet győződve, hogy cgy-két nuárhó 30-iki tánczvigalomról, de mert az égő sze- -i
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lelkész és kath. hitközségül jegyző úr abbeli viczczes hogy mily sok mosolyba került, azt megmondani
tanácsa, hogy a kiknek a zárda nem kell, fordulja úgy sem tudnám, leteszem fáradt toliamat, mert
nak máshová, éppen nem nyugtatta meg, de sőt el szemeim álomra csukódtak.
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rfíl se volna szó, mint .de lana caprina.
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.mltot.tóíok 1le?.az életgondok szántotta redoket, s oly sok kebelből űztétek el a fájdalmat, teEgy iskolaszéki tag. ! gyetek a hajatokba font nefelejts virágokból egy kis
t ágacskát, efelejthetetlen estédes emlékéül, hisz úgy
l’»g.V » nefelejts az emlékezet virága.
gény Deltuf a clermont-i őrtlltek házába etetett. Iis

hol nemsokára meghalt.
Ugyanazon házban halt meg M a r t in Ede
is, Labiche számos munkatársainak egyike. Ivetten
együtt írták a tliéatre francaise számára az „Én,” '
a tliéatre gymnase számára a „Petrichon ur uta
zása,” a vandeville — színház részére,” „Tic kapiSecond Alberic siet a Rue d’Aumalba, hol Deltáuy felindulásai” czimü vígjátékokat és igy tovább.
tuf egy kis szomorú házban lakott
Martin csendes Őrületben szenvedett, ő szemevilá— Tehát itt vagyok.
gát s ennek következtében eszét vesztette el.
— Hiába, üzletem nem sikerült.
III. Napokon számára 2400 írancnyi nyugpénzt1
— l)e miről van szó?
rendelt el, de Martin csak egy évig élvezhette ezt.:
— Semmi, semmi! ... ne beszéljünk töb
Legnagyobb bút okozott neki az, hogy nem;
bet erről.
birta a becsületrend keresztjét.
Hát jól van . , De milyen szomorú a la
Egy napon jó barátai összebeszéltek, s nagy
kásod barátom.
örömkiáltásokkal hatoltak be a Saint-Denis külvá
Igen, azonban kiköltözöm belőle. Más la rosban levő kis lakásába.
kást béreltem ugyanezen utczában. A házbér 15,000
- Mi történt? Miért ujjongtok?
francot tesz.
- Megkaptad az érdemjelet!
Azután felolvastak előtte egy képzeleti kitün
— Az ördögbe!
- Van hozzá istálló s szín is. Szükségem van tető okmányt és a szegény vaknak kezébe adtak egy
ezekre lovaim skocsiim számára. Azaz én nem hasz tokocskát, mely a keresztet s szalagot tartalmazta.
nálom ezeket, mert mindig itthon tartózkodom. De Reszkető újakkal tapogatta meg a szerencsétlen a
bárátnŐim néha-néha ki szeretnek kocsikázni a ncki oly drága tárgyakat s örömében kényekben tört
boisba.
ki; — barátai vele sírtak. A kegyeletes ámítok vol
Aztán csevegés közben ki húzott egy asz- tak: Labiche, de Najac, Moreau Albert, Second AlWkot és abból borotvát vett elő.
beric, Deslandes Ilaymond.
Messze folytathatnék még e szomorú soroza-,
Igazán, jó ideje már,
szólt, — hogy
anJámat nem borotválom meg.
tót. Hány kitűnő elme ment tönkre a legutóbbi év
Ezzel fellépett egy székre és a késsel egy ősz- tizedek alatt a ragyogó, vidám, pompás Szajnaváaz őrület éjjelében! aJü szép matrónának arczképét kezdé szótvagdalni. rosban,
Second egy ugrással az ajtónál termett. A sze-|
Steiger Ferencz.1

S. 11.

t
Tóth Kálmán
(szül. 1831. márcz. 30-án, f 1881. febr. 3-án.)
A magyar irodalomnak nagy halottja van.
A mitől már régen tartottunk, az bekövetke
zett. Tóth Kálmán nincs többé A költő nemes
lelke megvált hüvelyétől. — Életének lefolyása
sokkal ismeretesebb, mintsem hogy azt terje
delmesebben ecsetelnünk kellene. Petőfi fellé
pése volt reá lelkesítő hatással; már 16 éves
korában jelent meg tőle egy füzet költemény
mint első kísérlet. Résztvett a szabadságbarczban is és fiatalsága és gyönge testalkata miatt
zászlóaljában csak „gyermeknek” nevezték. — Az
országgyűlésen Baja vámsát több Ízben képvi
selte ; de mint politikus nem aratott babéro
kat. Mint költőt azonban a késő utókor is em
legetni fogja. „Dobó Katicza,“ „Nők az al
kotmányban, “ ,,A király házasodik44 sat szín
műveit a közönség még most is élvezettel hall
gatja.
De a gazdag kedély- és érzelemvilág
már évekkel ezelőtt eltűnt, s a toll kiesett
reszkető kezéből. A költő életében sajnos for
dulat állt be: az önineghasonlás szomorú képe.
- Az egykor a társadalomban oly ünnepelt
férfiú az utóbbi időkben nejétől Majtényi Flóra
írónőtől elválva majdnem elszigetelve élt, de
a leggyengédebb szeretettel csüngött egyetlen
fián, Tóth Béla fiatal hirl&pirón — A katasz
trófa tegnapelőtt d. e. 10 órakor állt be s
ma délután 3 órakor kisérik a drága halott
totemeit az örök nyugalom helyére. Enyhítő
béke lebegjen porai fölött!

ÜZENETEK.
segíteni! Uraim! Legyünk és legyenek összetörtök,
helyezze alá mindenki egyéni érdekét a közjónak és
S. M. Jnshz. Szívesen. Csak azt najniüjuk
bizonyára el jövend az idő, hogy valamint a római tutién volt magunkat képviseltetnünk.. Szives l<rá'» *"•
A városi képviselő testület folyó évi február polgárt, ha kérdvék külföldön, hogv ki legyen ? Azt niitunk, a lapot küldjük,
re L<re »í.
12. d. u. 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, Tárgy válaszoló büszkén: „Romanus cívis sum.
*
En római
Vszprm. Szives készséggel. Üdvözlet!
sorozat: 1. A Pápa-keszthelyi vasúti részvényekre a polgár vagyok, önök is felemelt fővel mondhatják :
Aszód. Lapunkra nézve nem érdekesek,
a^thelI1
város 20006 irtot megszavazó határozat helyett — „Én magyar iparos vagyok?
Egv iparos.
is hoztuk,
névszerinti szavazás utján — újabb határozat hoza
Tűz. Január hó 31-én délelőtti 11 és 12 óra
Dvcsr. Némi igazításokat kellett tennüuk. prlH.-u
tala. 2. Időközben beérkezendő egyéb tárgyak.
közt, vigyázatlanságból tííz ütött ki, a külvárosi gyakrabban várunk.
’ 8,‘M«t
A helybeli „korcsolya egylet" e hó 1-én „térj meg
*
utczában s Tóth János kőmives pajtá
Goldsohmledt V. Kpsvr. Hogyan állnak az ü™ i9
zártkörű tánczestélyt tartott, a mely igen fényes jának tetője leégett; azonban a tűz tova terjedését „paed.“ levelek folytatását várjuk, Üdvözlet.
W
A
volt, s teljesen sikerült. Az első franczia négyest 24 csakhamar meggátolták.
Iparos helybn. A tudósítást köszönjük,
*s
bes
pár tánczolta, melyet Bogyai Vincze ur kitünően
bár
egy
kissé
későn
érkezett
miért
lapunk
ezen
8zíi
U
aT
tUlt
'
Sztanyi Márton, M-Óvári illetőségű borbély
rendezett. 5 óráig tánczoltak a vig párok; Cseres segéd, Fejér Jenő chefjéből 5 frt 50 krért ezüst sőbb jelenik meg - és habár tudtunkra esett, hogy * 8
nyés Károly jeles zenészünk ugyancsak húzta a talp cylinder órát vett úgy hogy árát másnap megadja, szed jobban volt fogalmazva, mint...........s»pieuti
alá valókat, pezsgett is a fiatalság!
— de másnap megszökött! körözve lévén, illetőségű
Az izr. iparosok gyámolitó egylete f. h. 1-én helyén M.-Öváron a városbiró elvette tőle az órát,
társasvacsorát rendezett, melyen nem csak a régi és s azt a helybeli kapitányi hivatalhoz meg is küldte.
új tagok tekintélyes számban vettek részt, hanem az
1001 fór ntot vesztett el Veninger Bernhard
izr. intelligentia majdnem teljes számmal volt jelen.
PÁPA:
A dúsan terített asztalok, jó borok nem sokára a bécsi kereskedő, melyet állítása szerint Weisz Lipót
100 klgr. vagyis métermázsánként.
jelenlevők közt kedélyes hangulatot keltettek, mely pápai lósensál talált volna meg, s minthogy tulaj
Búza: jó 11 frt. 20 kr.,közép 10 frt. 80 V, .i0,
nek a sok és édes szavakban mondott felköszöntések donosának vissza nem adta, letartóztatott.
t. 40 kr.
,,lsó
Devecseri hírek. DevecserbŐl értesítenek ben
által adatott kifejezés. Az első felköszöntést az egy
Rozs: jó 9 frt. 80 kr., közép 9 frt. 40 kr
9 frt. 20 kr.
'aUó
let derék és buzgó elnöke Altstadter Jakab úr mon nünket, hogy az ottani „vörös keresztegylet" Jan.
Árpa: j.7 frt.SOkr.k. 7 frt.
kr. és a. 0frt Sói,
dotta a jelenlevő vendégekre, az öreg, de mindég 29-én zártkörű tánczestélyt tartott; s már másnap
Zab: j. 6 frt.20 kr. k. 5 frt. 80 kr. 5 frt Su
ifjú lelkületű Feitl orvos úr, az egylet elöljáróságát a tánczestélyen lefolyt események Ilire szárnyalta
Tengeri: j. 5 frt. 80 kr., k. 5 frt 60 kr és .
*
várost. Az ,,intelligentia“ néhány tagja:
éltette, Dr. Kövy József úr lelkes beszédben a je- ;be az egész
5 frt. 40 kr.
63 a'
lenlevő tekintélyes számú iparosokat, kiknek szór- ;a városi jegyző Cs . . . ur, szóvitába került Sz. A.
Burgonya:
frt. — kr. közép 1 frt. 20 kr
Írnokkal, melynek következménye az lett,
galma és becsületessége legjobb czáfolat a zsidók uradalmi
i
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j. 2 frt.,
kr. közép 1 frt 70 kr.
ellen felhozott alaptalan vádak ellen, lelkes szavak- ]hogy Sz. A. néhány szives nyak ütleget adott Cs ..
Pápán, 1881. febr. 4.
Woita József,
bán hazafiságra intvén, az egylet felvirágzására üríts iurnák ! Mégkomolyabb következményektől lehete tar
. . párbajról is beszéltek! azonban a rögtönzött
poharat. Következtek ezután szebbnél szebb felkö- tani,
l
polgármester.
szöntések, melyek közt felemlít:ük, hogy Dr. Steiner békebiróság
1
szerencsésen kibékité hadakozó feleinket!
E hó 5-én pedig az ottani „tűzoltó egylet’ ‘
József az egylet orvosáért, Dr. Kövy űrért, Dr. Lövy,
Dr. Guttmann, Dr. Koritschoner és Steinberger urak ssaját pénztára javára szintén tánczestélyt rendez, s
reménye van, hogy itt az ,,intelliaz egylet jóléte és jövőjéért, Maitinszki Sándor az tudósítónknak
t
Az alulírott igazgatóság értesíti az érde
egylet fáradhatlan buzgalmu titkára Dr. Kövy Jó gentia" jobban viseli magát! (Adja Isten! szerk.)
*
rész
Zágrábban e hó 1-én ismét több rengést érez kelteket, hogy a „pápai takarékpénztár
zsefért, majd ismét Dr. Kövy úr a jelenlevő népta
nítók Goldberg Jakab és Scíiór Ármin urakért üríté tek, erős és huzamos földalatti morgás volt hallható, vénytársaság
poharát, Scliór Ármin visszapillantást vetvén az egy mely a zágrábi hegyek közt oly mérvű volt, hogy
let történetére. Mindazokért, kik az egylet létesítése a parasztok ijedten menekültek házaikból.
és felvirágoztatása körül érdemeket szerzettek éltette,
Házasulandók figyelmébe. A farsang alkalmá- ]
Goldberg Jakab a fővárosi és vidéki zsidó iparosok ból egy agglegény arra figyelmezteti társait, hogy határidejéül a folyó 1881. évi február hó 24-ik
történetére vettett rövid visszapillantást, felemlítvén, csak azok vállalkozzanak Hymen rózsalánczainak el- napjának
d. e. 9 óráját tűzte ki. mely határ
1
hogy az 1842. évben rendezett országos iparkiállí viselésére, kik meggondolják a következő tiz kél- időre
a t. részvényesek Pápa városának tanács
i
táson mindamellett, hogy a zsidók csak nagy nehe- (dóst: 1) Menyasszonyod személyét, kedélyét vagy— i
zen léphettek az ipar terére, számos zsidó' iparos, bozomáu át szel.eted.'e ? 2) Birsz-e annyi lelkieíővel, termébe a társulati alapszabályok 4. §-ában kö
rülírt azon intézkedésre! figyelmeztetéssel hivat
nyert kitüntetést. Felemlítvén azon férhak érdemeit, lin(rv
J„ví!,;idáa„|Pt az
az assznnv
hogy mo
meggyőződésedet
asszony kérelmei
kérelmei ellen
ellen iá
is ,
kik az izr. iparosok állásának emelésére nézve tőlük fentartsad, vagy hogy ne éreztesd feleségeddel, ha nak meg. hogy szavazati jogát vagy személyesen,
telbetőleg közreműködtek, a minden szép, igaz és jó valahol megboszantanak? 3) Tudsz-e türelemmel az vagy határozottan e czélra kiállított Írásbeli meg
iránt lelkesedő Dr. Koritschoner Lipót urat éltette, ebédre várakozni? 4) Tudsz-e dolgozni gyereksirás hatalmazással ellátott megbízott által a közgyű
így folyt ez sokáig igen sokáig, míg végre a társa mellett? 5) Vig kedélyű tudsz-e lenni nappal, ha
lésen caak azon nagykorú részvényes gyakorol
ság éjfél után eloszlott. Elvezettel látta e sorok Írója
éjjel nem aludtál ? 6) Tudsz-e szakítani korhely ba hatja, kinek részvénye a részvény-főkönyvbe a
a munka embereit jó kedvben együtt, egy ütt azon
rátaiddal ? 7) Beéred-e azzal, ha tied az utolsóé- i
czélból, hogy a volt ellenfelek egymásnak testvérileg lotti szó ? 8) Meg tudod-e állani minden mormogás közgyűlést legalább 3 hónappal megelőzőleg ne
kezet nyújtsanak. Legyen az egyletben béke és
nélkül a nagy mosás és tisztogatás napjait és nem vére Íratott s a ki részvényét a közgyűlés meg
egyetértés, működjenek munkás tagjai áldásosán a
dümmögni, ha elsózott a leves? 9) El tudod-e vi- nyitása
1
előtt az intézeti pénztárnoknál letette.
zsidó név dicsőítésére és szeretett hazánk javára..
selni az ellenmondást, ha tudod, hogy neked van
Ezen alkalommal az egylet dísztagja
Dr. Szivesdi
J.1 igazad?
Tanácskozási tárgyak:
-Tisztelt
nolffár10) Karjaidra tudod-e venni'a gyereket s
úr a következő beszédet mondotta: lisztéit polg.1maradni
. ha
.a „,.
ereli si
,.?
nyugodt
maradni,
ha
gyerek
sir?
1.
Az
1880-dik
évi üzletmérleg és zárszámadás,
társaim! E nagy napon, midőn a két testvér-egylet
Megjelent a „Hymen" czimü szépirodalmi és úgy az igazgatóság és felügyelő bizottság évi mű
egyesülésének örömünnepét üli, én, mint oly egyleti
tag, kit a közbizalom emelt e díszes polezra, szivem házassági hirdető hetilap 4. száma. Tartalmát tér ködésének előterjesztése s tárgyalása és a felmentvény
miatt jövő számunk hozza.
sugallatának hódolva, nem mulaszthatom el, hogy hiány
'
megadása.
fel ne szóllaljak. Uraim! Egyletünk már eddig is
Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében
2. A tiszta jövedelem miként leendő felosztása
bebizonyító életképességét és létjogosultságát, és en- >megjelent: Klatsch-Polka (Sclmell), für das Pianoiránti intézkedés.
von Philipp Fahrbach junior. Ára 60 kr.
<
nek bármely buzgó tagja nyugodtan tekinthet az forte
3. Az igazgatóság s felügyelőbizottság meg
egylet jövője elébe, mert erősbültünk egy testvér
Varosunkban meghaltak f. évi január 27-től
egylet oly kiváló és tehetséges tagjaival, kik velünk 1február 2-ig : Takó Jánosné, r. k. 64 éves
*
tüdő választása.
vállvetve közreműköenek az egylet felvirágzására.
!
vész.
Szluka Mihályné, r. k. 80 éves, szélütés. Mis4. Az eddig beadott s tekintettel az alapsza
A társulási szellem vívmányai az egyletek, me- koczi
1
Károly gyermeke, r. k. halva, éretlen. Takó bályok 6. §-ára még időközben beadható indítvá
lyeknek czéljuk, mindazt pótolni, amire az államba- ] JFerencz gyermeke, József, r. k. 1 éves, ránggörcs.
talom ügykörének halmazánál fogva nem képes. Kfl- i Polliczer
1
Gáspár kettős gyermeke, izr. ’'/i
/.2 órás nyok tárgyalása.
Egyidejűleg értesíttetnek az érdekelt felek
lönösen hazánkban az ipar legújabb időkig kevés fi-' éretlen.
(
Schreiber Mózesné, izr. 66 éves, tüdővész.
gyelemre méltatott, sőt a mi több, még ennek kép-' 1Német Ferencz gyermeke János, r. k. % éves, sor arról is, liogz a felügyelő bizottság által meg
viselői, ama józan, becsületes, szorgafmas munkás hvadás. Hajnál Mária leánya, r. k. halva, éretlen. vizsgált évi mérleget és a közgyűlés elé ter
osztály, mely az államnak egy talpkövét képezi, bi-; Sági
í
Jánosné, r. k. 33 éves, bélvész. Kiringer János
zonyos tekintetben lenézetett! Uraim ! mindezen tár- : jgyermeke József, r. k. 14 hónapos, sorvadás. Csiz jesztendő jelentést a közgyűlést megelőző 8 napon
sadalmi bajokat ellensúlyozhatjuk az egyletekkel, me- ímadia Ferencz gyermeke Károly, r.k. 14 hónapos, át az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt
lyek eltekintve speciális és meghatározott czéljuktól,, <szívkor. Lámpert Ferenczné, h. h. 60 éves, tüdővész. megtekinthetik.
a közszellemet ébresztik, az öntudatot és önbizalmat Dolizsár
1
Ferenczné. r. k. 83 éves, aggkor. Lovy
Lővv
Pápa, január 25-én 1881.
fejlesztik, tekintély és nyomatékot kölcsönöznek ki- Bernárd
1
gyermeke Lajos,
tjos, izr. 5 hónapos, ránggörcs.
A „pápai takarékpénztárfelé ! Jelszavunk legyen : „Aide tói, etDieu t’aidera.
*
1Payr Sámuel leánya Helén, á. h. 4 % éves, agylob.
Segíts m gadon, és Isten is csak úgy fog rajtad 1Kollár
1
részvénytársaság igazgatósagaMária, h. h. 19 éves, tüdőgümőkór.

Vidéki és helyi liirek.

Hirdetmény.

évi rendes közgyűlésének
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A izerkssztésért feUlíís a laptulajdonos: Nobel Ármin.

Pápán, 1881. Nobel Annin könyvnyomdájából.

